
Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
domes 24.02.2022. lēmumam
Nr.134 (protokols Nr.4, 27.§)

SADARBĪBAS LĪGUMS
_______________________

par atbalstu Valmieras vasaras teātra
festivāla organizēšanai

Valmierā, Valmieras novadā
Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums
un laiks

Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403, turpmāk – Pašvaldība, tās
domes priekšsēdētāja Jāņa Baika personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un
Pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris”, reģistrācijas
Nr.44103038376, turpmāk – Teātris, tās valdes locekles Evitas Ašeradenas personā, kas rīkojas
saskaņā ar Teātra statūtiem, no otras puses,

Pašvaldība un Teātris, turpmāk kopā sauktas Puses, katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz Pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr.134 (protokols Nr.4, 27.§) “Par

sadarbību ar VSIA “Valmieras drāmas teātris” Valmieras vasaras teātra festivāla
organizēšanā”, ņemot vērā, ka Teātris ir vienīgais profesionālais repertuāra teātris Valmierā
un Vidzemē, Pašvaldība ir ieinteresēta kvalitatīva kultūras notikuma veidošanā un
piedāvāšanā iedzīvotājiem, Puses noslēdz Līgumu par sadarbību profesionāla repertuāra
Valmieras vasaras teātra festivāla (turpmāk – Festivāls) organizēšanā un atbalstīšanā
laika posmā no 2022.gada līdz 2024.gadam, nosakot, ka Festivāls tiek organizēts
katru gadu Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Festivāla organizētājs ir Teātris,
savukārt Pašvaldība atbalsta Festivāla organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem un
Pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem.

2. Līguma darbības termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un Līgums ir spēkā līdz brīdim,

kad PUSES ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
2.2. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pašvaldība apņemas:
3.1.1. iespēju robežās organizatoriski atbalstīt Festivālu saskaņā ar Līguma 3.2.1.punkta

nosacījumiem;
3.1.2. piešķirt finansējumu Festivāla organizēšanai saskaņā ar Līguma 3.2.1.punkta

nosacījumiem.

3.2. Pašvaldības tiesības:
3.2.1. katru gadu pēc saviem ieskatiem un iespējām noteikt finansiālā un organizatoriskā

atbalsta lielumu Festivāla organizēšanai, kurš tiek noteikts ar Pašvaldības domes
lēmumu, apstiprinot ikgadējo Pašvaldības budžetu;

3.2.2. jebkurā brīdī vienpusēji izbeigt līgumu, ja Teātris nepilda tam Līgumā noteiktās saistības
vai tiek uzsākts Teātra likvidācijas process. Par Līguma laušanu Pašvaldība Teātri informē
rakstiski;
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3.2.3. Pašvaldībai ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
3.3. Teātris apņemas:
3.3.1. organizēt Festivālu Valmieras novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā, 2023.gadā un

2024.gadā, piesaistot tā organizēšanai nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus;
3.3.2. nodrošināt kvalitatīvu Festivāla organizēšanu saskaņā ar visiem un jebkādiem Latvijas

Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publisko pasākumu norisi, un Līgumu,
kā arī uzņemties visu atbildību par šo prasību ievērošanu un izpildi, kā arī jebkādām
sekām, ja šīs prasības kopumā vai kādā daļā nav ievērotas un izpildītas;

3.3.3. iesniegt Pašvaldībai nākamā gada Festivāla organizēšanas izdevumu tāmi ne vēlāk kā 10
(desmit) mēnešus pirms Festivāla norises;

3.3.4. iespēju robežās nodrošināt Festivāla apmeklētāju skaita pieaugumu;
3.3.5. veicināt Valmieras novada atpazīstamību un popularizēšanu;
3.3.6. izvietot Pašvaldības logo un nosaukumu uz visiem Festivāla reklāmas un publicitātes

materiāliem;
3.3.7. veicināt Festivāla atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā.

3.4. Teātra tiesības:
3.4.1. saskaņā ar Līguma noteikumiem, iesniegt Pašvaldībai izvērtēšanai katra nākamā gada

Festivāla organizēšanas tāmi;
3.4.2. saņemt Festivāla organizēšanai Pašvaldības piešķirto finansējumu;
3.4.3. pieņemt lēmumus visos jautājumos, kas saistīti ar Festivāla organizāciju un norisi, kā arī

piesaistīt sponsorus un atbalstītājus.

4. Pušu atbildība
4.1. Puses ir pilnā apmērā atbildīgas par savu ar šo Līgumu uzņemto saistību kvalitatīvu un

savlaicīgu izpildi. Gadījumā, ja Puses pārkāpj šī Līguma noteikumus, tad tās apņemas
viena otrai, kā arī trešajām personām atlīdzināt visus šādas rīcības rezultātā nodarītos
tiešos zaudējumus.

4.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm Līguma izpildē iesaista trešo personu, tad šī Puse saglabā
pilnu atbildību par šī Līguma saistību izpildi, kā arī pilnā apjomā materiāli atbildīga par trešo
personu nodarītajiem zaudējumiem.

4.3. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi,
piemēram, trešo (līgumā iesaistīto) pušu saistību neizpilde (lidmašīnas reisa atcelšana
u.tml.), ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, jebkuras kara vai teroristiskas darbības, kas
tiešā veidā ietekmē šī Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un
novērst.

4.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu
izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos, un jāveic
visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu Pusēm zaudējumu veidošanos, izpildot šo
Līgumu.

5. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība
5.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sagatavojami, Pusēm rakstiski vienojoties, un ir

pievienojami šim Līgumam kā pielikumi vai papildinājumi, kas no to parakstīšanas dienas
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu;

5.2. Līgumu ir iespējams izbeigt pirms tā termiņa beigām, Pusēm par to savstarpēji noformējot
rakstveida vienošanos.

6. Strīdu izšķiršana
6.1. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt

sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un
to noteiktajā kārtībā.

6.2. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas
Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību
normas.
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7. Citi noteikumi
7.1. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību

pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
7.2. Līgums uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām, pa vienam

eksemplāram katrai no Pusēm, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Teātris Pašvaldība
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Valmieras drāmas teātris”

Valmieras novada pašvaldība

Reģ. Nr. 44103038376 Reģ. Nr. LV90000043403
Lāčplēša iela 4, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201

Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201

Valsts kase A/S Swedbanka
Konts: LV15 TREL 9905 7940 0300 8 Konts: LV64 HABA 0001 4020 4910 0
Kods: TRELLV22 Kods: HABALV22

______________________ __________________________
Evita Ašeradena Jānis Baiks

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


